
 

 

 
 
 

 شرح ألفية الحافظ العراقي
 

 لفضيلة الشيخ الدكتور
 عبد الكريم بن عبد اهلل اخلضري

 عضو هيئة كبار العلماء

 وعضو اللجنة الدائمة للبحوث العلمية واإلفتاء

                           
 مسجد أاب اخليل املكان:  اتريخ احملاضرة:

 
     



 
 

 

 

 
2 

 2 شرح ألفية احلافظ العراقي

 
 بسم هللا الرحمن الرحيم 

 (49العراقي )الحافظ  ألفيةشرح 
 (أدب طالب الحديث)

 عبد الكريم الخضير  /الشيخ
 

 السالم عليكم ورحمة هللا وبركاته.
قة أخو عمارة هو ث (يل المنفعةجتع)ي مر ذكره باألمس، يقول: قال في ن الوليد بن عبد هللا بن صياد الذهذا ع

هذا إنه هو الدجال،  :بن صياد الذي قيل فيه بن عبد هللا بن صياد، وقال في سيرة عمارة: هو ابن عبد هللا
 يعني السن يحتمل. استشكلناه باألمس، واالحتمال

 سم.
 نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. ،وصلى هللا وسلم وبارك على عبده ورسوله ،الحمد هلل رب العالمين

 .يا ذا الجالل واإلكرام ،اللهم اغفر لنا ولشيخنا والسامعين
 :-تعالى حمه هللار -قال الحافظ 

 أدب طالب الحديث:
صصصصصصصصصصَة ِفصصصصصصصصصصي َطَلِبَ صصصصصصصصصص  اَوَأْخِلصصصصصصصصصصِة اليِنيل

ْحالَ َوَمصصصصصصصصصا ي ِهصصصصصصصصص صصصصصصصصصدل الصصصصصصصصصرل  مُّ ث صصصصصصصصصمل ش 
 لِ ائِ َضصصصصفَ لْ اي ِفصصصص ع  مَ ْسصصصصا تَ َمصصصصبِ  لْ َمصصصصعْ اوَ 
 ر  ج  صصصصصصصصصْض يَ  ث  ْيصصصصصصصحَ بِ  الَ ويْ ْطصصصصصصصه تَ ْيصصصصصصصلَ عَ 
 ِب ِنصصصصصصصتَ جْ اوَ  ب  َلصصصصصصصطَ  َعصصصصصصصنْ   اَيصصصصصصصحَ لْ او أَ 

صصصصصصصصصصصالِ عَ  د  يْ فتَ ْسصصصصصصصصصصصا تَ َمصصصصصصصصصصص  زلَ اِ َنصصصصصصصصصصصوَ  اي 
صصصصصصصصصيَ  نْ َمصصصصصصصصصوَ  صصصصصصصصص ِ قَ  تَ ْبصصصصصصصصصتَ إذا  َ  لْ ق   مِي
صصصصصصصصِمتَ  ابَ كَتصصصصصصصصلْ اا وَ ذَ  نْ ِمصصصصصصصص َس يْ َلصصصصصصصصفَ   مِي
 ابهِ عَ ِتيْ ْسصصصصصصا نِ َعصصصصصص ال  َحصصصصصص قْ ِضصصصصصصيَ  نْ ا ِ وَ 
صصصصصصقَ  وْ أَ   دْ َقصصصصصصفَ  ظ  ْفصصصصصصا حِ ذَ  انَ عَ تَ ْسصصصصصصا رَ صل
صصصصصصلل عَ وَ  صصصصصصإِ  لِ ْصصصصصصصالَ ي ا ِفصصصصصصوْ م   اطلصصصصصصا خَ مل
 اعَ مَ ْسصصصصصصصصصصتَ  نْ أَ  ار  ِصصصصصصصصصصصتَ قْ م   نْ ك صصصصصصصصصصتَ  لَ وَ 

 

 ا َ ْأ ِبَعَوِالي ِمْصرِ َوِجدل َواْبدَ  
 صاَهْل َحْمالَ ِلَغْيرِِه َوَل َتسَ 

 لِ اقَ ثَ تَ  لَ وَ  ه  لْ جيِ بَ  خَ يْ لشل اوَ 
 ربي التلكَ  كَ ع  نَ مْ يَ  نْ ك  تَ  لَ وَ 
 بِ ت  كْ اوَ  م  ؤْ ل   وَ هْ فَ  اعِ مَ لسل ا مَ تْ  َ 
 اطالَ عَ  ات  يْ ِص  خِ وْ ي  لشُّ ا ةَ رَ ثْ  َ  لَ 
 تِي ِ فَ فَ  ه  تَ يْ وَ إذا رَ  مل ث  
 مِ دَ نْ به تَ خِ تَ نْ تَ  لَ  ه  عَ اَ مَ سَ 
 ابهِ خَ تِ نْ اي فِ  ادَ جَ أَ  ف  ارِ عَ لِ 
فلاظِ ا نَ مِ  انَ  َ   عدْ ي   ه  لَ  نْ مَ  لح 
 اطَ  وْ أَ  اد  ِبَص  وْ أَ  نِ َتيْ زَ مْ هَ  وْ أَ 
 اعَ فَ م نَ هْ ن فَ وْ د   نْ مِ  ه  بَ تْ  َ وَ 
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صصصصصصصصصصتَ  ِ  أْ رَ ْقصصصصصصصصصصاوَ   رِ َثصصصصصصصصصصالَ  ِموْ ل صصصصصصصصصصي ع  ِفصصصصصصصصصص ااب 
صصصصصصصصصبِ وَ  صصصصصصصصصال مل ث صصصصصصصصص نْ أَ دَ اْبصصصصصصصصص نِ يْ حَ يْ حِ الصل  نْ نَ سُّ
 دِ نَ ْسصصصصصصصصم   نْ ِمصصصصصصصص ة  اَجصصصصصصصصحَ  ه  تْ َضصصصصصصصصتَ قْ اا َمصصصصصصصصبِ 
ِِ ر َهصصصصصصصصصصصصصصصصصصصيْ خَ وَ  ل  َلصصصصصصصصصصصصصصصصصصصعِ وَ   ادَ َمصصصصصصصصصصصصصصصصصصصحْ ا َل

 ييِ ِفصصصصصصصصصصصصعْ ج  لْ لِ  ر  ْيصصصصصصصصصصصصبِ كَ ا الْ َهصصصصصصصصصصصصرِ يْ خَ  نْ ِمصصصصصصصصصصصص
 رِ وْ ه  ْشصصصصصصصصصصصصصصصصمَ الْ  فِ ِلصصصصصصصصصصصصصصصصتَ ؤْ م  الْ  ِب ت صصصصصصصصصصصصصصصص   وَ 
 رِ اِكصصصصصصصصصصصصذَ  مل ث صصصصصصصصصصصص جِ يْ رِ دْ التلصصصصصصصصصصصصبِ  ْظصصصصصصصصصصصصه  فَ حْ اوَ 

 فِ يْ لِ أْ تلصصصصصصصصصصصصصصصصصصصال إلصصصصصصصصصصصصصصصصصصصى تَ ْلصصصصصصصصصصصصصصصصصصصهل أَ إذا تَ 
 اأبواَبصصصصصصصصصصصصصصصصصصصص ه  ع صصصصصصصصصصصصصصصصصصصصمْ جَ  انِ َتصصصصصصصصصصصصصصصصصصصصقَ يْ رِ طَ 
 لْ َعصصصصصصصصصصصصصصصا فَ َمصصصصصصصصصصصصصص َ  ال  للصصصصصصصصصصصصصصعَ م   ه  ع صصصصصصصصصصصصصصمْ جَ وَ 
صصصصصصصصصصصصصوْ ع صصصصصصصصصصصصصمَ جَ وَ  صصصصصصصصصصصصص أو اا أبواب  ِ  ي  ش   أو اوَخ
 رِ يْ ِصصصصصصصصصصصصصقْ ي تَ ذِ ِلصصصصصصصصصصصص عِ ْمصصصصصصصصصصصصجَ الْ  ةَ راَهصصصصصصصصصصصص َ 

 

صصصصصصصصا نِ بْ اَ صصصصصصصص   رِ َصصصصصصصصصتَ خْ م  لْ ا اذَ َ صصصصصصصص وْ أَ  حِ الَ لصل
ِ  بْ ْي َضصصصصصصِقصصصصصصهَ يْ بَ الْ وَ  ِ  ْهصصصصصصفَ وَ  اَط  نْ َثصصصصصص مل ث صصصصصص اَم
صصصصصصصصصصصصصصصصصصصمَ م  ِأ الْ طلصصصصصصصصصصصصصصصصصصصوَ م  الْ وَ  دَ َمصصصصصصصصصصصصصصصصصصصحْ أَ   دِ هل
 ادَ َغصصصصصصصصصصصصصصص خ  يْ رِ اوَ التلصصصصصصصصصصصصصصصي وَ نِ طْ ق  ارَ الصصصصصصصصصصصصصصصدل وَ 
 ييِ ازِ لصصصصصصصصصصصصصصصصصصرل لِ  ل  يْ دِ ْعصصصصصصصصصصصصصصصصصصالتل وَ  ح  رْ َجصصصصصصصصصصصصصصصصصصالْ وَ 
ِْ ا ل  َمصصصصصصصصصصصصصصصصكْ الَ وَ   رِ ْيصصصصصصصصصصصصصصصصمِ لَ لِ  ال  َمصصصصصصصصصصصصصصصص ْ إِل

 رِ ادِ َبصصصصصصصصصصوَ  َحَبنْ ْصصصصصصصصصصصا  انَ َقصصصصصصصصصصالتْ وَ  هِ ِبصصصصصصصصصص
 فصصصصصصي التلْصصصصصصصِنْيفِ  وَ ْهصصصصصصوَ  ْر  َ ذْ ت صصصصصصوَ  ْر َهصصصصصصمْ تَ 
ِ  نَ ْسصصصصصصصصصصصصصصصصم   وْ أَ   اابَ حَ ِصصصصصصصصصصصصصصصصص ه  د  رِ ْفصصصصصصصصصصصصصصصصت   اَد
صصصصصصصصعْ يَ   لْ َمصصصصصصصص َ  اَمصصصصصصصصوَ  ة  َبصصصصصصصصتْ ى ر  َلصصصصصصصصعْ أَ  ب  وْ ق 

ِ  اج  رَ َتصصصصصصصصصصصصص ِ  ر  ط صصصصصصصصصصصصص وْ أَ  اَم  اوْ أَ رَ  دْ َقصصصصصصصصصصصصصوَ  اَق
 رِ ْيصصصصصصصصصصصصصرِ حْ تَ  ِبصصصصصصصصصصصصصالَ  اج  رَ الْخصصصصصصصصصصصصص اكَ ذَ َ صصصصصصصصصصصصص

 

أما نا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين، نبي ،وصلى هللا وسلم وبارك على عبده ورسوله ،الحمد هلل رب العالمين
 بعد:

 :-تعالى رحمه هللا-فيقول الناظم 
 أدب طالب الحديث.

 اهى من ذكر اآلداب المتعلقة بالمحدث ثنى بذكر آداب طالب الحديث، قدم آداب المحدث لما ذكرناه سابق  لما انت
ن كان المحدث من جهة أخرى  من أن المحدث أقدم في الوجود من الطالب، ولوال المحدث لما وجد الطالب، وا 

ر كب  ))كن البداءة بالكبير أولى، حديث: فتقديم هذا له وجه، وتقديم ذاك له وجه، ل ،اثم صار محدث   ،اكان طالب  
مشتركة بين المحدث والغالب أن المحدث أكبر من طالب الحديث، فيذكر ما يتعلق به، وهناك أمور  ((ركب  

 وطالب الحديث.
 فقال:  ،في هذا الباب -تعالى رحمه هللا-واآلن نقرأ ما نظمه الشيخ  ،مضى ما يتعلق بالمحدث

 وأخلصصصصصصصصصصة النيصصصصصصصصصصة فصصصصصصصصصصي طلب صصصصصصصصصصا
...............................   ج  وجدي

 

بأي  -جل وعال-وهذا قاسم مشترك لجميع من يتعبد هلل  ،أخلص النية، اإلخالص مضى في آداب المحدث
ال بد منه، أي عمل ال ؛ ألنه شرط القبول، اإلخالص، يعني مع المتابعة -جل وعال-عبادة يتقرب بها إلى هللا 
من ": -كما يقول أهل العلم-والذي يطلب الحديث لغير هللا  األعمال بالنيات(( ))إنماإخالص فيه ال قيمة له، 
رعية ؛ ألن الحديث وسائر العلوم الش-جل وعال-هلل  اال بد أن يطلبه مخلص   "كر بهطلب الحديث لغير هللا م  

ال بد فيها من التي ال تقبل التشريك، ف -كما يقول أهل العلم-آلخرة المحضة المتعلقة بالوحيين من أمور ا
 طالب الحديث مع المحدث.اإلخالص الذي هو شرط القبول، وهذا مما يشترك فيه 

وال يكمل له إال الفحول من الرجال الذكور، واإلناث قد يوجد فيهن من  ،ال بد من الجد؛ ألن العلم متين "وجد"
أهل ال الفحول من الرجال الذين هم جد على مر التاريخ محدثات، لكن الغالب أنه ال يكمل له إكمل لهذا، بل و  ت  

 .عدم التراخي والتفريطالجد والعزم و 



 
 

 

 

 
4 
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وتجده يأخذه على التراخي، على التيسير، يعني ال يجد فيه؛ ألن  لهذا العلمأننا نجد من ينتسب  ومع األسف
 ،أن يتخصص اإلنسان في أي علم من العلوم امن اليسير جد  الحديث هذا بحر محيط ال ساحل له، يعني 

ويدرك جملة صالحة منه تعينه على تحصيل بقيته، أما هذا العلم فدون تحصيله خرط القتاد؛  ،بأطرافهويحيط 
خالص مع المتابعة، مع  -جل وعال-وصدق لجأ إلى هللا  ،ألنه يحتاج إلى عمر مديد، يحتاج إلى جد واجتهاد وا 

صحيح البخاري فقط، انتهى عمره ما انتهى ما ركب في اإلنسان من حفظ وفهم، اآلن لو اإلنسان يفني عمره في 
ويكون  ،اتام   اوجه الذي يرجى أن يتقنه إتقان  من صحيح البخاري، يعني إذا أراد أن يدرس صحيح البخاري على ال

فيه ما يمكن، على صحيح البخاري ما يقرب من مائة شرح، كيف يحيط اإلنسان بهذه الشروح؟ يعني  امرجع  
اج إلى سنتين، سرد دون وقوف عند مسائله، يحتاج إلى سنتين، يعني إذا كان فتح شرح واحد قراءة سرد يحت

وعمدة القارئ تحتاج إلى مثل فتح الباري إلى  ،نصف سنة مثال  الباري بهذه المثابة، والكرماني يحتاج إلى 
رشاد الساري يحتاج إلى سنة وهكذا كم ،سنتين هذا كتاب واحد،  ال شك أنه قصير بالنسبة لهذا العلم،العمر  ؟وا 

إلى كتب تعينه على  ،وعليه من الشروح ما عليه، وفيها إعواز كبير يحتاج إلى مراجعات ،ثم إذا انتقل إلى مسلم
ذا عن المسند، البحر المحيط الذي فيه أكثر من ثالثين ألف ؟ ومامسلم، فماذا عن بقية السننفهم صحيح 

 وهكذا. تحتاج إلى وقت طويلغ لسنن البيهقي ما أنجزه، حديث؟ ماذا عن سنن البيهقي؟ لو أن اإلنسان تفر 
العلم ال يمكن أن يؤخذ إال ولذا يركز أهل العلم على الجد، العلوم األخرى يمكن أن تؤخذ لبعض الوقت، لكن هذا 

بجميع الوقت، كل الوقت ال بد أن يستغرق فيه، وما يعين على فهمه وحفظه، كان الناس يحفظون مئات األلوف 
حاديث، أحمد بن حنبل سبعمائة ألف حديث، أبو داود استخرج السنن من خمسمائة ألف حديث، وفالن من األ

، جدوا في اأخذوه بالتساهل؟ أبد   ؟وفالن، جمع غفير من أهل العلم بهذه المثابة، لماذا؟ ألنهم أخذوه بالتراخي
يث، ومن غيره مائتي ألف حديث، طلبه، وأخبارهم شاهدة على ذلك، والبخاري يحفظ من الصحيح مائة ألف حد

يعني اآلن اآلالت الحاسبة التي أدخل فيها جميع ما وجد من األحاديث أكبر برنامج فيه خمسمائة ألف بالتكرار، 
، فهذا العلم يحتاج إلى جد، يعني إذا كان القرآن يمكن حفظه في سنة لطالب ايعني اإلمام أحمد أكثر منه حفظ  

ال وجد من يحفظه في ثالثة أشهر، بل وجد من حفظهالعلم المتوسط الحافظة يم ، ...كن حفظه في سنة، وا 
منه، حتى كان العلماء من قرون  االزهري في شهر حفظ القرآن، فالسنة متى تحفظ؟ وكان الحفظ للسنة ميئوس  

صلية المسندة يتدرجون فيها، يقفون فيها إلى حد، وال يتطاولون إلى الكتب األ ،مختصرة مجردة اوهم يتوارثون كتب  
هم يقولون: حفظ  ظ للسنة، ووجد من يحفظ، يعني وجد،إلى حفظها، واآلن بدأت بوارق األمل في عودة الحف

المقصود بذلك من غير تكرار وال أسانيد، يبدءون بأحدهما ويضيفون إليه زوائد اآلخر، ثم السنن الصحيحين 
قي، وهذه بشارة عظمى، ومن سنها ال يحرم أجرها وأجر ثم نسمع من يحفظ اآلن زوائد البيه ،ثم المسند ،اتباع  

، ومع ذلك يوصى طالب العلم بالجد واالجتهاد، يعني لو -تعالى إن شاء هللا-من عمل بها، نرجو له ذلك 
إنسان أمسك بجامع األصول وحفظه يحتاج إلى عمر مديد، مع أن جامع األصول فيه شيء من الخلل، فال بد 

 ول على ما سيأتي:صمن حفظ األصول من األ
بإذن هللا، ويحتاج إلى مزيد من العناية، مثل هذا الموضوع؛  اإن شاء هللا نشرح هذا غد   "وبالصحيحين ابدأن"

وسلكت الجادة، وكان طالب  ،تح البابف   -هلل الحمدو -ألن كثير من طالب العلم يتخبط في الحفظ؛ ألن اآلن 
، غ، كثير منهم يقف إلى هذا الحد، يعني يندر من يتطاول على المنتقىالعلم يحفظون األربعين ثم العمدة ثم البلو 

هذا ما  ر وغيرهما، تقريب األسانيد وغيرهعرف إال في عصور متأخرة، اإللمام والمحر وأما بقية كتب األحكام فال ت  
سة اآلن، والبوادر ظهرت والنتائج ملمو  -وهلل الحمد-يعرف عند كثير من طالب العلم إلى وقت قريب، اآلن 
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كون طالب  -وهلل الحمد-وليست على مستوى بلد معين، إنما هذا عم في جميع بلدان المسلمين، وهذه بادرة خير 
 ،العلم لديه رصيد من النصوص فال شك أنها يفزع إليها عند االختالف، عند االختالف إنما يرد إلى هللا ورسوله

ويعرف  ،من النصوص كيف يصل إلى األقوال الراجحة فإذا كان طالب العلم ليس عنده شيء مما يفزع إليه
 : -رحمه هللا-المرجوح من الراجح، ما يستطيع، لكن هذا يحتاج إلى جد، كما قال الناظم 

................................... 
 

 وجصصصصصصصصصد وابصصصصصصصصصدأ بعصصصصصصصصصوالي مصصصصصصصصصصر ا 
 

الية عندهم، وخذ من كل عالم ما ال واحرص على األسانيد الع ا" يعني ابدأ بعلماء بلدك،وابدأ بعوالي مصرك"
ثم تزيد عليه على ما أخذت عنده مما عند غيره  ،ثم تأخذ عنه العلم ،باألعلم ،يوجد عند غيره، يعني تبدأ باألكبر

 من أهل العلم إلى أن تأتي على جميع علماء بلدك، ثم بعد ذلك تبدأ بالرحلة.
 يقول: 

................................... 
 

 .............وابصصدأ بعصصوالي مصصصر ا.. 
 

وفي بلدك من يقوم بهذه المهمة؛ ألن الرحلة لذاتها ليست مطلوبة،  ،لمألنه من تضييع الوقت أن ترحل لطلب الع
، إال أن تأتي لتحقيق غاية، لتحقيق عبادة ما تأتي اأبد   االرحلة سفر، والسفر مشقة، والمشقة لذاتها ال تطلب شرع  

إلنسان المشقة التي ال تحقق لكن لو أراد ا ((على قدر نصبك   أجرك  ))ج يلزم منه مشقة، المشقة إال بمشقة، الح
 هذا ال يؤجر عليها. غاية

................................... 
 

 ...............وابصصدأ بعصصوالي مصصصر ا 
 

وبالمهم المهم " في المنظومة الميمية: كما "بالمهم المهم ابدأ لتدركه"يعني األهم فاألهم،  "وما يهم"يعني بلدك، 
 ؛وهذا هو طالب العلم الموفق الذي يرجى له الفالح في هذا العلم، يبدأ بالمهم فالمهم، يبدأ باألهم "،ابدأ لتدركه
 ولذلك قال:

على ما سيأتي، ومع األسف أنه يوجد طالب علم نهمتهم في الغرائب، تجده يخفى عليه  "وبالصحيحين ابدأن"
أو زوائد مسند  بيبي، أو جزء األلف دينار، ما في البخاري، وتجده في زاوية يحفظ جزء ،الصحيحينما في 
 وهو ما يعرف الصحيحين، هذا خذالن هذا، وهذا لن يفلح في الغالب. ،الفردوس

افي الحديث، رحلوا، رحل منهم من رحل مدة شهر يقطع الفي ،الرحلة سنة من سنن أهل هذا العلم "د الرحالثم ش  "
جابر بن عبد هللا رحل إلى عبد هللا بن أنيس من أجل حديث، وغيره وغيره، وفي  ،والقفار من أجل حديث واحد

)الرحلة في طلب الحديث( من سنن أهل هذا الفن يرحلون إلى العصور  :ذلك مصنف للخطيب البغدادي اسمه
العلماء الذين هم أهل تحقيق وتدقيق؛ ألن  المتأخرين، إذا أخذ ما عند علماء بلده انتقل إلى غيره، ويحرص على

ن كان هذا المرحول إليه عامي   إنما عنده  ،اال يفقه شيئ   امنهم من يرحل من أجل قدم السماع أو علو اإلسناد، وا 
فصارت لديه أسانيد عالية، نعم أهل العلم يقصدون مثل هذا، لكن األهم من  ،إجازات اختصرت له بعض الرواة

يعني وجد في القرن  ،وما تدل عليه؛ ألنه فرق بين شيخ عنده أسانيد ،ى األحاديث ومضمونهاهذا معرفة محتو 
شيوخ عوام، ال يقرءون وال يكتبون، وال يعلقون بكلمة إنما تيسرت لهم حضروا  اوالسابع أيض   الثامن والتاسع

ثم لما تقدم  ،وا بهذا الكتابوأجيز  ،دروس ومجالس حديثية في أوائل أعمارهم في الخامسة في السادسة من العمر
أو  ،تكون أسانيدهم عالية، لكن ما الفائدة أن تقرأ الكتاب ،بهم السن ومات أقرانهم احتاج الناس إلى ما عندهم

أو تجاز بهذا الكتاب عن شخص ال يعلق بكلمة، يعني اآلن موجود من أهل العلم  ،قرأ الكتاب وأنت تسمعي  
، مثال   اقرأ في عشرين يوم  ، مسند أحمد ي  ع ذلك يقتصر على سماع الكتبلتعليق وموعنده القدرة واألهلية للشرح وا

قرئ الكتب الستة في شهر، كل هذا إحياء لسنة ، إلى أن وجد من ي  في.. سنن أبي داود في عشرة أيام، سنن كذا
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اإلكثار من سابقة، هذا موجود في السابق، لكن أهم من ذلك العلم لما يطلب؟ إنما يطلب للعمل، ومجرد 
، يعني وهذا موجود في السابق، يعني موجود في القرن السابع والثامن اومقصد   ااإلجازات والرواية صار هدف  

والتاسع إلى يومنا هذا، لكن همة أهل العلم الراسخين في العلم غير هذا؛ ألن العلم إنما يطلب للعمل، وال يتم 
 ،قرأ المسند في شهر نفقه مائة حديث بدل ثالثين ألف حديثمن أن ي   العمل بمثل هذه القراءات، عندي بدال  

ونعرف ما فيها من أحكام، وكيف نتعامل معها إذا عارضت أو عورضت أفضل من قراءة المسند كامل؛ ألن 
 هذه الثمرة من قراءة الحديث.

ل ولحقته المشقة ووصل بعض الناس إذا شد الرحألن  "ول تساهل حمال  "لغيره، يعني لغير بلدك،  "د الرحالثم ش  "
وكل شيء يشكل عليه، النوم فيه إشكال، واألكل فيه إعواز، احتاج أن يرجع  ،إلى بلد حصل له فيه شدة ومشقة

 العلم أو يسمع ما يقرئ وهو نائم إلى بلده في أقرب فرصة، ثم يترتب على ذلك أن يتساهل في الحمل، قد يحمل
ول "؛ ألن ظرف البلد الذي يعيش فيه ال يناسبه لك؟ االستعجاله إلى ذ، لماذا؟ ما الذي اضطر -وهو ناعس-

في تعطيل العمل بهذا  افصار سبب   ،ألنه إذا تساهل في الحمل قدح فيه، وتركت الرواية عنه "تساهل حمال  
 الحديث.

 واعمصصصصل بمصصصصا تسصصصصمع فصصصصي الفضصصصصائلِ 
 ج
 

 ................................... 
 ج

ال ما الفائدة من علم بال عمللم، الثمرة من العلم العمل، نعم هذه هي الثمرة من الع  اما الفائدة أن تزرع زرع   ؟وا 
لكن علم بال عمل هذا وبال على صاحبه،  ،قد يستعمل الزرع من أجل الظل، ومن أجل استمتاع بمرآه ؟ال ينتج

 .اال يخرج منه اإلنسان كفاف  
 واعمصصصصل بمصصصصا تسصصصصمع فصصصصي الفضصصصصائلِ 

 ج
 

 ................................... 
 ج

من أهل العلم من يقول: أدوا زكاة العلم بالعمل، حتى قال بعضهم بالنسبة للفضائل: أن تعمل من كل مائتي 
ذلك، أما الفرائض التي أوجب هللا عليك  المتسحبات ال بأس، لكو بة للفضائل حديث بخمسة أحاديث، هذا بالنس

مما فيه إيجاب أو تحريم عليك أن تفعل حد، بل كل ما سمعت العمل بها هذه ال يجوز أن تفرط بحديث وا
تقول: وهللا أهل الحديث يقولون: الزكاة، ال، الزكاة من القدر الزائد على الواجب  ، وتترك المحرم، وال تنتق  الواجب
 والمحرم.

 واعمصصصصل بمصصصصا تسصصصصمع فصصصصي الفضصصصصائلِ 
 ج
 

 ................................... 
 ج

ل من أقوى وسائل تثبيت العلم، الذي يسمع العلم وال يعمل به ينساه، لكن إذا عمل به خالص وال شك أن العم
 يثبت عنده هذا العلم؛ ألنه مالزم له.

................................... 
 ج
 

 والشصصصصصصصصصصصصصصيخ بجلصصصصصصصصصصصصصصه ول تثاقصصصصصصصصصصصصصصلِ  
 ج

ولسنه  ،ضله عليك في تعليمك؛ لفايعني عظمه، واحترمه ووقره يعني بحدود ما يطلب له شرع   "والشيخ بجله"
 يحترم ويقدر ويعظم بقدر ما تبيحه الشريعة، وما زاد على ذلك من غلو أو إطراء أو رفع له فوق منزلته فضال  

 -عليه الصالة والسالم-له أو لمثله، هذا كله ال يجوز، والنبي  -جل وعال-عن صرف شيء من حقوق الرب 
فإنما أهلك من كان قبلكم  ،بن مريم(( ))إياكم والغلواأطرت النصارى ))ال تطروني كما نهى عن اإلطراء، قال: 

من المسلمين في مصنفاتهم وفي أفعالهم وأقوالهم يوجد الغلو، واإلطراء والمدح الذي ال يجوز  اونرى جمع   الغلو((
ون ، يستغاث به وينادى من د-جل وعال-، لمن يحسنون به الظن، بل يصرف له شيء من حقوق الرب اشرع  
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يغمطه حقه،  -نسأل هللا السالمة والعافية- مقابل إذا كان غير موافق له تجدههللا، ويدعى من دونه، وفي ال
 عليه أن ينصف. مع الموافق والمخالف، امنصف   دال  بغير حق، على المسلم أن يكون معت ويذمه، ويسبه

................................... 
 بحيصصصصصصصصث يضصصصصصصصصجر   عليصصصصصصصصه تطصصصصصصصصويال  

 ج
 

 والشصصصصصصصصصصصصصصيخ بجلصصصصصصصصصصصصصصه ول تثاقصصصصصصصصصصصصصصلِ  
................................... 

 ج

ال ما الفائدة ممن  ،نعم على طالب العلم أن ال يضجر الشيخ، كما أن على الشيخ أن يبذل تعلم ليعمل ويعلم، وا 
ذا سئل عليه أن يجيب، لكن يبقى أنه بشر، ين ،يتعلم وال يعمل تابه ما ينتاب أو يتعلم وال يعلم، عليه أن يبذل، وا 

فكيف  ))إنما أنا بشر أغضب كما تغضبون((يقول:  -عليه الصالة والسالم-غيره من البشر، فإذا كان النبي 
ال أن تجاب إ صر  م   -بعضهم–فكيف بمن دونه؟ تجد طالب العلم  لقه القرآن يقول هذا الكالملذي خ  بمن دونه؟ ا

الشيخ يحتاج ما  اوبكرة سؤال، وبعد ذلك يصر، وأحيان   ؤالسسؤالك بالتوقيت، اليوم  كل أسئلته، يا أخي خل   
وعليه أن يبذل  ،نعم عليه أن يصبربعد الدرس يحتاج إلى أسئلة، ثم  ،في الدرس ايحتاجه غيره، تجده جالس  

المقابل كل إنسان له ما يخصه من خطاب الشرع، المعلم له ما يخصه،  الكن أيض   ،ويجيب على األسئلة ،ويعلم
 الكن يبقى أن أيض   ((من سئل عن علم فكتمه ألجم بلجام من نار))عليه أن يجيب، و ايبذل، وأيض   عليه أن

إلى الترك، ويفرح إذا  االطرف اآلخر مخاطب بنصوص أخرى؛ ألن اإلضجار يدعو الشيخ إلى الملل، وأحيان  
ح الصدر، ويعطي الطالب حان وقت تعطيل الدروس، أو إذا طرأ له سفر، يعني ما يأتي إلى الدروس وهو منشر 

ال بعده ثم بعد ذلك يحرم الطالب مما عنده من علم، فال تجده ي   اما عنده براحة، أحيان   غضب إما قبل الدرس وا 
وبعد  امسك عند الباب، أو يكون الجو حار  يحتاج إلى دورة، وي ابد من احترام المدرس، ومالحظة شعوره، أحيان  

 .اإطالق   ايس مناسب  صالة الظهر ويمسك بالشمس، هذا ل
هل يستطيع أن يغضبه؟ أو يتلمس رضاه بكل  في بدنه اب يريد أن يعالج شيئ  أن اإلنسان ذهب إلى طبياآلن لو 

 أسلوب يستطيعه؟ 
 طالب: يتلمس.

هذا الحاصل نعم، تجده يخاطبه برفق ويلين، يضفي عليه من األلقاب والمدائح كله من أجل هذا الداء عله أن 
، وعلى كل حال مثلما -جل وعال-وتعليم العلم الموصل إلى رضا الرب  ،يه، فكيف بأدواء القلوبيشفى على يد

فالمعلم عليه أن يعلم، وعليه أن يجيب على األسئلة، لكن  ،قلنا: كل إنسان له ما يخصه من خطاب الشرع
من وقت أهله،  شيئ ارج الشيخ ويأخذ أوقاته، ويأخذ وال يتضرر من يمونه، بعض الناس يح ،بحيث ال يتضرر

، ويصرفه كله لطالب -جل وعال-وأهله لهم عليه حق، نعم يوجد نماذج في القديم والحديث ممن جعل وقته هلل 
عظيم، لكن يبقى أنه ما هو الناس على منزلة واحدة،  -جل وعال-ونفعهم، هذا ال شك أنه أجره عند هللا  العلم

من هو  ، بالفتوى، ورأينا منهمر والتعليممرحلة يتلذذ فيها بالنش يعني بعض الناس، أو بعض أهل العلم وصل إلى
في المستشفى ومع ذلك يجيب، وبيده كتاب يحرره ويراجعه، وفتاوى يجيب عليها، وعنده أحد يقرأ عليه، هذا 

 .وصل إلى مرحلة يتلذذ فيها بالعلم
إال  نحنالمسامحة، يعني ما عندنا شاركنا بعض المشايخ في الدورات يعني الفرق كبير، نسأل هللا العفو و و 

ي هو ساعة ال تزيد وال تنقص، ما عندنا غيره، تجده درس بعد الفجر، ثم بعد ذلك يستلمونه اإلخوان الدرس الذ
ال مدنية يلقي عليهم محاضرة، وتجده يمسكونه في محل فيه تليفون يجيب على أسئلة  يودونه دائرة إما عسكرية وا 

، ثم بعد ذلك الظهر ينتقل إلى مسجد آخر، ثم دعوة ..هذا الهاتف وأن الشيخ عليه السائلين بعد أن يعلن عن
وممن مضى يعني، األمثلة موجودة، لكن  ،وهكذا نهاره، يعني موجود اآلن فيها على أسئلة طالب العلميجيب 
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-من هللا  ، من وصل إلى مرحلة التلذذ هذا نعمةعلى هذا المستوى؟ هذا ليس بصحيححمل الناس كلهم كيف ي  
م، لكن من ال يزال في مرحلة المجاهدة كيف مضي أنفاسه كلها في العلم والتعلومنحة إلهية أن ي ،-جل وعال

 ولذلك قال: ؟!تكلفه ما ال يطيق
................................... 

 بحيصصصصصصصصث يضصصصصصصصصجر   عليصصصصصصصصه تطصصصصصصصصويال  
 ج
 

 ..........................ول تثاقصصصصصلِ  
................................... 

 ج

، امن أسوأ الناس خلق  ، فما زال به الطالب حتى صار اوذكر عن بعض المحدثين أنه من أحسن الناس خلق  
ي غالطالب يب ه من القرآن ثم يجئفي المسجد يقرأ القرآن، يقرأ نصيبه أو حزب اصحيح بشر، تجد الشيخ جالس  

وأنت  ئ اذا كنت تعرف عادة الشيخ أنه يطول ويفوت عليك شييسأل، انتظر يا أخي إلى أن ينتهي من القراءة، إ
مشغول  :يقول لي الشيخ آخر، وبعضهم يتندر بالمجالس اوقت   وهو جالس ما عنده دوام، شوف لك وراءك دوام

وسمعناه، يعني ما هو بافتراض، الشيخ  ود! يعني هذا موجقراءة القرآن شغل هموهو يقرأ، يعني ما في برنامج
 مشغول وهو جالس يقرأ، وهللا المستعان. :يقول

................................... 
 بحيصصصصصصصصث يضصصصصصصصصجر   عليصصصصصصصصه تطصصصصصصصصويال  

................ أو الحيصصصا  عصصصن طلصصصب 
 ج
 

 ..........................ول تثاقصصصصصلِ  
 ول تكصصصصصصصصصصصصصصصن يمنعصصصصصصصصصصصصصصصك التكبصصصصصصصصصصصصصصصر  

................................... 
 ج

عنده إشكال، يريد أن يسأل عنه،  لم، بعض طالب العلم يريد أن يسألال يمنعك التكبر وال الحياء عن طلب الع
، قد يظن به أن ...يعني ما هذا السؤالبس يخشى أنه إذا سأل إما أن يراه الشيخ أو أحد من الحضور يقول: 

علم ال يت"أو من الحاضرين  ،من الشيخ يترك هذا السؤال، أو يستحيتكبر و مستواه أرفع من هذا السؤال فيترك، ي
، ومفتاح احي  أو مست اكما في البخاري عن مجاهد، يحرم؛ ألنه لن يسأل ما دام متكبر   "وال مستكبر العلم مستح  

 العلم السؤال.
 أو الحيصصصصصصصصا عصصصصصصصصن طلصصصصصصصصب واجتنصصصصصصصصِب 

 

  صصصصصصتم السصصصصصصماع فهصصصصصصو لصصصصصصؤم واكتصصصصصصِب  
 

 جج
 ج

من الكتب التي تعني جميع طالب  أو كتاب مثال   ،تيسرت له فرصة أن يقرأ على شيخيعني بعض الطالب إذا 
الكتاب الفالني؟ وهو يقرأ عليه في الكتاب الفالني، قال: ال، ال  أيقر  االعلم قد يكتمها، إذا قيل له: هل تعرف شيخ  

وهو القراءة  ،ء ال يوجد عند غيره؟ يتفرد به، ثم بعد مدة يقول: أنا عندي شيلماذاأحد،  هأحد، نعم ما في هما في
، بعض الناس الكتب اعلى فالن، يكتم السماع، ويبخل بالكتب، ال يعيرها لمحتاج إليها، وال يطلع عليها أحد  

 ،أو كتب قديمة أو شيء من هذا ،عزيزة على قلبه، وعنده نوعيات من الكتب تتأثر باالستعمال، إما مخطوطات
يعني أعرنا بعض  يعرف يتعامل مع الكتب، وحصل هذا ثم يأتي طالب علم ال ،وبذل فيها ما بذل من مال وجهد

ما خلصناه إال بالفؤوس، لصق بعضها على بعض، يتعشى ويتغدى وهي بين يديه، صحيح، يعني  االطالب كتب  
 وذهب إلى شيخحد عنه كتاب، جاء شخص عنده كتاب مخطوط وفيه خرم مقدار ثالثة أسطر، مثل هذا لو ج  

لكن اترك كتابك لعلي أستظهر هذه  هذا الخرم، قال: ما عندي الكتاب أنا أريد نسختك من أجل أن أسددقال: 
شيخ األسطر الثالثة، ترك الكتاب لما جاء من الغد إذا بالثالثة مكتوبة بقلم الشيخ، يعني من نسخته، لكن ال

ا من بعض من ال يحسن التعامل كون اإلنسان يبخل بها، ال سيم يبخل بكتبه، وبعض الكتب يعني له مبرر
، وهذا حصل يعني من نفائس الكتب من سنن البيهقي أو تهذيب التهذيب ا، تعيره كتاب  امعها، يعني تعطيه كتاب  

تطيح بيدك، هذا  اوهو ثاني الورقة هكذا تشيله أتيكي ما تحمل االستعمال، ثم يأو غيره من الطبعات الهندية الت



 
 

 

 

9  
9 

 9 معالي الشيخ عبد الكريم اخلضري 

فتحت الورقة لو بمصر حيث لو بغيت تقرأ ال بد تطفي المروحة؛ ألنه  اطبعت قديم  ي ! أو الكتب التيعار هذا؟
من مداراة العين انقطعت، قد يقول قائل: ما الذي يدعو إلى اقتناء مثل هذه الكتب التي تحصل مداراتها أكثر 

لك نسخة  ألنه بدل من أن تقتني سنن البيهقي وتتعامل معه معاملة وأنت وجل، شوف والوالدين، صحيح؛
هذا صحيح، لكن المسألة تحتاج إلى  ،وخطط وقوس على ما تريد، وألوان وأرقام ،مصورة واستعملها على كيفك

، الملزمة غير موجودة أصال  أن هذه  أأن هذه الصفحة بيضاء، تفاج أنظر بروية وعقل، بعض المصورات تفاج
ال ما في ة بهذا األمر، وصارت المسألة مسألة هواية، فرق بين المطبوع والمصور، نعم هناك من له عناي هوا 

ال له وال عليه، لكن مع ذلك قد يوجد المبرر عن جحد بعض الكتب عن بعض  اوليت اإلنسان يخرج منها سالم  
 الطالب الذين ال يحسنون التعامل معها.

 ........................... واجتنصصصِب 
صصصصصصصصصصص  ونصصصصصصصصصصصازل   امصصصصصصصصصصصا تسصصصصصصصصصصصتفيد عالي 

 

 واكتصصصصصصِب  صصصصصصتم السصصصصصصماع فهصصصصصصو لصصصصصصؤم  
................................... 

 
 جج
 ج

وهللا أنا ما أنا بكاتب إال العالي، النازل ما  :ما تقول "ونازل   اما تستفيد عالي  *** واكتب "اكتب كل شيء، 
يسوى من يكتبه، ال، قد تحتاج إلى هذا النازل فال تجده في مروياتك، اكتب كل شيء، والبخاري وهو مضرب 

وفيه النازل، فيه تساعي، مما يتساوى فيه البخاري مع الحافظ  تب السنة، فيه العوالي الثالثياتي كالمثل ف
ونصف، بينهم  وهذا ثمانمائة وستة، خمسة قرون  ،العراقي، وبينهم كم قرن؟ يعني مائتين وستة وخمسين

 ؟ ال.اإن البخاري كتب هذا عبث   :في الوفاة، هل يقال خمسمائة وخمسين سنة
................................... 

صصصصصصصصصصص  ونصصصصصصصصصصصازل   امصصصصصصصصصصصا تسصصصصصصصصصصصتفيد عالي 
 ج
 ج

 .............................واكتصصصصِب  
 عصصصصصصصاطال   ال  ثصصصصصصصرة الشصصصصصصصيوخ صصصصصصصصيت  

 
 جج
 ج

 
ال يكون همك كثرة يعني أنت تهتم بالمروي؛ ألنك بصدد طلب علم الحديث، ولست بصدد طلب كثرة الشيوخ، 

 ،ثالثمائة شيخ ،مائتي شيخ ،م من يهتم بكثرة الشيوخ ليقال: روى عن مائة شيخالشيوخ؛ ألنه وجد من طالب العل
، ألف شيخ، حتى وجد من ذكر أنه قرأ على ثالثة آالف وخمسمائة شيخ، هذا لو جلس عند كل شيخ مائةأربع
نما هو إاحتاج إلى عشر سنين، بمعنى كل شيخ يوم واحد يحتاج إلى عشر سنين، ما الذي دعاه إلى هذا؟  ايوم  

 مجرد الكثرة لذات الكثرة.
عن الفائدة المرجوة، العلماء لهم  اخالي   "عاطال   اصيت  "يعني تبغي وترجو من وراء ذلك  "ال  ثرة الشيوخ صيت  "

فهارس للشيوخ موجودة، وبعضهم يروي عن مائة، وبعضهم مائتين، إلى أن وجد من يروي  ،ولهم أثبات ،فهارس
ثم المهم فالمهم على ما تقدم، ودعتك  ،واستوعبت أحاديث شيوخ بلدك ،جة إلى ذلكإذا دعت الحاعن ألف، نعم 

 ال توجد إال عند فالن، ال مانع. أو وجد أحاديث ،الحاجة
 ومصصصصصصصصصن يقصصصصصصصصصل إذا  تبصصصصصصصصصت قمصصصصصصصصص ِ 
 فليس من ذا....................... 

 ثصصصصصصصصصصصصصصصصصم إذا رويتصصصصصصصصصصصصصصصصصه ففصصصصصصصصصصصصصصصصصت ِ  
................................... 

 ،إذا كتبت فقمش"يعني أبا حاتم الرازي يقول:  "ومن يقل" يعني اكتب كل شيء؟ يقول: افيد عالي  لما قال: ما تست
ذا رويت ففتش  ااختالف   -بين أهل العلم-أو إذا حدثت ففتش، وما شرح المراد من هذا، واختلف في المراد  "وا 

ذا أردت أن اكبير   تحدث أو تروي ففتش عن الصحيح ، لكن السياق يدل على أنه عند الكتابة اكتب كل شيء، وا 
فحدث بما يستحق التحديث، واترك ما يشغل مما ال يفيد؛ ألن األحاديث فيها الصحيح وفيها  ،والضعيف
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ن كان يعني لفظة ،المكرر هاوفي ،الضعيف، وفيها األصل في الباب  :وفيها إذا كتبت قمش، اكتب كل شيء، وا 
، هذا ونازال   االسياق، يعني مثل الرواية، اكتب كل ما تستفيد عالي  يمكن قد يفهم منها غير ذلك، لكن هذا  (قمش)

، م في حال التحمل ال يشترطون شيئ امن الشروط في الراوي؛ ألنه افي التحمل، في األداء فتش، وهذا يظهر جلي  
كافر يعني تأخذ عن كل أحد في التحمل، لكن إذا أردت أن تحدث فال بد أن تتوافر الشروط، وصححوا تحمل ال

 الشروط، تطبق الشروطكما تقدم، صححوا تحمل الفاسق، صححوا تحمل الصبي، لكن عند األداء يبحث عن 
، شروط كثيرة، وال مغفل، الشروط ...فال تصح الرواية عن كافر وال فاسق وال صبي، وال متساهل في الحمل، وال

 كثيرة في هذا.
 ومصصصصصصصصصن يقصصصصصصصصصل إذا  تبصصصصصصصصصت قمصصصصصصصصص ِ 

 ........ فليس من ذا...............
 ثصصصصصصصصصصصصصصصصصم إذا رويتصصصصصصصصصصصصصصصصصه ففصصصصصصصصصصصصصصصصصت ِ  

................................... 
 ني ليس من هذا الذي يذكره المؤلف.يع "فليس من ذا"

 فلصصصصصصصصيس مصصصصصصصصن ذا والكتصصصصصصصصاب تمصصصصصصصصِم
 

 سصصصصصصصصصصصصصصماعه ل تنتخبصصصصصصصصصصصصصصه تنصصصصصصصصصصصصصصدِم 
 ج
 ج

من أوله إلى ، ال، اقرأ الكتاب ايقول: معك كتاب من مرويات فالن، ال تنتخب ال تقول: أقرأ من كل باب حديث  
آخره؛ ألنك إذا انتخبت ثم احتجت إلى حديث مما تركت وليست لك به رواية عن هذا الشيخ ندمت على ذلك، 

وهو بأمس الحاجة إليه، قد يكون المتروك أهم  تب، الذي يختصر الكتب قد يترك شيئ اومثل هذا من يختصر الك
المختصرات، األصول التي وضعها مؤلفوها على ما ال ب وصى طالب العلم أن يعنوا باألصولولذا ي ؛كرمما ذ  

ن طالب علم اقتصر على المختصرات فجهل في الكتاب األصلي ما هو أهم م ب العلم، وكمالأرادوا يهتم بها ط
ر من وجهة نظره، يبقي المهم من وجهة نظره، قد يوافق على هذه الوجهة وقد ر؛ الن المختص  مما ذكره المختص  

 .ال يوافق
وأولى ما يعنى به طالب العلم، في  ،ذا كان االختصار بحذف األسانيد فقط؟ األسانيد من أهم المهماتتقول: إ

ال ال عناية له بالعلم  ال مهندس وا  غاية األهمية لطالب العلم، نعم قد ال تهم طالب علم غير شرعي، طبيب وا 
 ؛ج إلى حذف هذه األسانيد والتكرارحتاقال: حدثنا فالن، هذا ي داع يقول: حدثنا فالن، هنقول: ما فيالشرعي، 

، كم حصل من الخلل في مسند األنها ال تعنيه، لكن لها أهمية كبرى بالنسبة لطالب العلم، األسانيد والتكرار أيض  
رتبه و ، لكن لو أبقاه كما هو اصارت فائدته ضعيفة جد   ،أحمد لما رتبه الساعاتي وحذف التكرار وحذف األسانيد

؛ ألنك تحتاج إلى شاهد لهذا الحديث اعظيم   اعل ابن عروة في الكواكب الدراري نفع هللا به نفع  وأبقاه، كما ف
حذفه، تحتاج إلى متابع لهذا الراوي حذفه، كيف تصل إلى حقيقة األمر؟ طالب العلم الشرعي ال بد له من 

ي متن حذف في المختصرات، يمر وال بد له من التكرار، وكم فرع العالم وطالب العلم بزيادة لفظة ف ،األسانيد
من العلم على طالب العلم، والعناية بها ال  االمختصرات ضيعت كثير   علينا أشياء في مختصر البخاري، حقيقة  

 شك أنه خلل في التحصيل.
وهذا ال يظن أنه تعارض، أنا أقول: من أعظم وسائل العلم اختصار الكتب، هو  ،ايبقى أنه مثلما أشرنا مرار  

رحم هللا -، أو اختصار األلباني (التجريد الصريح)تقتصر على اختصار الزبيدي أن بنفسه، بدل من يختصر 
إال بعد أن استقر في نفسك أنه  امسك البخاري واختصر، لن تحذف شيئ اأو غيرهم، اختصر أنت،  -الجميع

 يمكن؟ حفظته، فإذا ال يمكن االستغناء عنه، وأنت في هذا النظر وهذا التأمل هل يمكن االستغناء عنه أو
خالص ما تدري عن  ؟الفائدة ماصار علمك بما حذفت كعلمك بما أثبت، أما إذا اختصره غيرك  اختصرته أنت

شيء أنت، ما تدري يمكن حذف أهم المواضع حذفه، وترك األقل، يعني مثال واحد، حديث الرقاق في صحيح 
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استنباطات البخاري يدعمها باألحاديث  ،قه البخاري البخاري مائتي حديث في مائة وخمسين ترجمة، تراجم ف
في  هالمعلقة، يدعمها بأقوال الصحابة والتابعين التي قد ال توجد عند غيره، يترجم على هذا الحديث ويكرر 

مواضع، ثم جاء المختصر واقتصر على عشرة أحاديث، هل تخرج بتصور تام من خالل عشرة أحاديث عن 
خرى، وما تقدمت في أبواب أستحيل، مشلول العمل، لكن عذره أن هذه األحاديث م ،؟ ما يمكنالباب كامال  

، ي أنت بأمس الحاجة إليه في كتاب الرقاق تقدم في كتاب العلم أو في كتاب الوضوءيدريك أن هذا الحديث الذ
 .اما يصلح هذا أبد  

تثبت بالمعاناة، يعني تفسير ابن  وأقول: من أعظم وسائل التحصيل لطالب العلم أن يختصر الكتب بنفسه؛ ألنها
فرحوا  ؟حدثنا، ثم بعد ذلك سياق آخر، ثم طريق آخر، وبعدين :كثير يمله كثير من طالب العلم، حدثنا قال

لكن ترى بداية الدرس إن  "وبالصحيحين ابدأن" :ايأتين بالمختصرات وضاع عليهم شيء كثير، شوف اآلن
، لكن إن تأخرت -إن شاء هللا-نشرح ذلك  "بالصحيحين ابدأن"ادم صيفت ما لحقت على شيء، بداية الدرس الق

 يفوتك. ترى 
 .....طالب:..

 .اإيه جزاك هللا خير  
 يقول:

 ......................والكتصصصصاب تمصصصصِم
 

 سصصصصصصصصصصصصصصماعه ل تنتخبصصصصصصصصصصصصصصه تنصصصصصصصصصصصصصصدِم 
 ج
 ج

في طالب تزوج  ،هرظاما لهم إال الما يدرون  ،وهم ما يدرون عن ظروفهم ،يؤدبون الطالب اترى الشيوخ أحيان  
تزوج، في صبيحة ليلة الزواج الدرس بعد صالة الفجر، تأخر حتى غلب على ظنه  -من المشايخشيخ لمالزم -

، ثم يقرأ ايقرءون؛ ألن الطريقة يحضر أكثر من ثالثين طالب   نيباقي واحد أو اثنين من الطالب الذأنه وصل إلى 
اعتين يصلك الدور، جاء قبل نهاية الطالب وجلس باألخير، يوم إلى آخره، يعني بعد س ..ثم هذا ،ثم هذا ،هذا

، من الغد كذلك خاله يقرأ، يوم ...جاء دوره قال الشيخ: اقرأ، قرأ، من الغد تصور الزواج البارحة ترى ما هي
س لكن قد يكون في نف ،أو يدري  ،وصله الدور في اليوم الثالث قام وخاله؛ ألنه تأخر، الشيخ ما يدري عن ظرفه

طالب العلم شيء من هذا، لكنه بعد ذلك ما تأخر صار يصلي في نفس المسجد، نعم، فليس هدف الشيخ حينما 
أو يوجه طالب أنه يريد أن يحط من قدره بقدر ما هو حثه على التبكير  ،يتكلم على طالب من الطالب

ة التي فيها نجاتي، وما يقول: لعلي أسمع الكلم بعض الناس يقصد بعض الشيوخ ،والتحصيل ال يفوته شيء
 يدريك، وهللا المستعان.

تقدم في كتابة الحديث أن تصغير الحرف العلماء حذروا ونهوا عن تدقيق الحروف وتصغيرها،  "ل تنتخبه تندم"
يعني ألن تدقيق الحرف يخونك إذا ضعف البصر، لكن رى، إال في حاالت قالوا: اكتب بحرف واضح وجلي ي  

أو للحمل في  ،الورق غير موجوديعني وضيق ذات اليد،  ،ضيق الورق مثال   :الحاالتاستثنوا من ذلك بعض 
 في مجلد واحد، هذه أعذار مقبولة، وهنا االنتخاب تكتبه داتبدل من أن تكتب الكتاب في مجل ،األسفار

................................... 
ن يضصصصصصصق حصصصصصصال عصصصصصصن اسصصصصصصتيعابه  ج  وا 

تنتخبه .....................ل  
 ِ  تندم

................................ 
 

 ، تريد أن تأخذ األهم من هذا الكتاب، مثل هذا له وجه.أنت ما عندك ورق يستوعب الكتاب كامال  
ن يضصصصصصصق حصصصصصصال عصصصصصصن اسصصصصصصتيعابه  وا 

 لعصصصصصصصصصصارف أجصصصصصصصصصصاد فصصصصصصصصصصي انتخابصصصصصصصصصصه   ج
 ج
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أحد؛ ألنه بعضهم يسلك طريقة ويأخذ  ، يعني يحسن االنتخاب، وال يتسنى هذا لكلاال بد أن يكون المنتخب عارف  
يعني عن  "أو قصر"أحاديث الباب،  ...أول حديث في الباب، ويسمي هذا اختصار، قد يكون الحديث الثاني من

فقد استعان يعني بذي  حفظ فقد" استعان ذا"هذه المرتبة، أراد أن ينتخب وقصر ما يعرف، ما يحسن االنتخاب، 
 .به يعني منصوب على نزع الخافضحفظ، استعان ذا حفظ، استعان 

 ................استعان ذا حفظ فقصد
 

  صصصصصان مصصصصصن الحفصصصصصاظ مصصصصصن لصصصصصه ي عصصصصصد 
 ج

أو لكون المنتخب أمهر منه في  ،إما لضيق وقته ،نتخب له وهو من الحفاظي   ،االنتخاب عدمن الحفاظ من له ي  
 .كيفية االنتخاب
 مصصصصصصوا فصصصصصصي الصصصصصصصل إمصصصصصصا خطصصصصصصاوعلي 

 أو طصصصصصصصصصصاأو همصصصصصصصصصصزتين أو بصصصصصصصصصصصاد    ج
 

 ي، اآلن عندك تفسير ابن كثير طويلبقيعني كيف يذكر العالمة؟ ما يلزم أن ينسخ إلى كتاب آخر، يختصر وي  
فكيف تصنع؟ وأنت تشق عليك الكتابة، تقول: وهللا ما  ى مدة طويلة، وأردت أن تنتخب منهتحتاج في قراءته إل

منه بالتقويس، اآلن المتأخرون يستعملون األقواس، أو أنا بناسخ الكتاب يمكن يطلع في مجلد كبير، اآلن تنتخب 
، عندك األصلي لكتاب كامال  بالتحويق، أو بنصف دائرة، على ما مضى في كتابة الحديث وضبطه، واترك ا

سهل وي ،ستعمل ال سيما في الكتب المطبوعة الحديثة التي تكثر في األسواقوعندك المختصر، وقد ي   موجود
، هذه طريقة في قليالبارز  ا، المقطع الذي تريده لونه بلون ال يخفي الحروف، ويكون أيض  انالتعامل معها باأللو 

يعني إذا كنت ما أنت بناسخ  "وعلموا في الصل" بقاء األصل، وهنا إذا بقي األصل االنتخاب واالختصار مع
جعة، يعني مثل ما ذكرنا في يعني عند المرا ،المنتخب، تبقي األصل عندك وتنتخب منه ما تحتاج إليه فيما بعد

تذكرون هذا، استعمال األلوان في جرد المطوالت، هؤالء العلماء علموا أنتم استعمال األلوان في جرد المطوالت، 
، وهذا األصل في الخط أنه فوق الكالم ال ا، تضع على ما تريد خط  ا، يعني تضع عليه خط  افي األصل إما خط  

من المتقدمين يضعون الخط فوق الكالم الذي يراد انتخابه، والمخطوطات كلها  تحته، يعني طريقة أهل العلم
أما وضع الخط تحت الكلمة أو الكالم المطلوب هذا صنيع المستشرقين، وشفنا مطبوعاتهم،  ،شاهدة على هذا
 نعم هذا موجود.
 مصصصصصصوا فصصصصصصي الصصصصصصصل إمصصصصصصا خطصصصصصصاوعلي 

 أو همصصزتين.........................   ج
 

صاد مثل الضبة، تذكر طرف الصاد وتمدها على  "أو بصاد  "وفي آخره همزة،  ،أول ما تريد همزة يضعون على
 .أو طا" "أو بصاد   و بدل الصاد طاء، تضع عليها شولةما تريد انتخابه، أ

 أن تسصصصصصصصصصصمعا اول تكصصصصصصصصصصن مقتصصصصصصصصصصصر  
 و تبصصصصصصصصصه مصصصصصصصصصن دون فهصصصصصصصصصم نفعصصصصصصصصصا     جج

 
 ج

 اهمك من رواية الحديث مجرد السماع، يعني مثلما أشرنا سابق  يعني ال يكن حظك و  "أن تسمعا اول تكن مقتصر  "
أنه وضع  اوهو مجرد سرد، وذكرنا مرار   ،في كتاب اأو يحضر درس   م من يقرأ الكتاب أو يسمع الكتابأن منه

ما يمكن الوقت ما دورات لقراءة الكتب الستة في شهر، هذه مجرد سماع، ال يحصل فيها تعليق وال بكلمة واحدة، 
 ال تعليق وال تصحيح وال بيان خطأ وال شيء. ستوعبي

 أن تسصصصصصصصصصصمعا اول تكصصصصصصصصصصن مقتصصصصصصصصصصصر  
 و تبصصصصصصصصصه مصصصصصصصصصن دون فهصصصصصصصصصم نفعصصصصصصصصصا     جج

 
 ج

، يعني مجرد زيادة ايعني من دون فهم نافع ينفعك، مجرد كتابة تنسخ كتب تصير وراق   "من دون فهم نفعا"
لمقصود الفهم؛ ألنك إذا لم تفهم ال تستطيع أن نسخة في البلد، أو مجرد سماع بدون فهم هذا ال ينفع، إنما ا
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تعمل بما ال تفهم، العمل بالعلم ال بد من فهمه قبل العمل به، فال بد من الفهم، وال يقتصر على السماع المجرد 
 وال على الكتابة دون فهم؛ ألن العمل ال يتسنى إال بعد الفهم.

صصصصصصص  فصصصصصصصي علصصصصصصصوم الثصصصصصصصرِ  اواقصصصصصصصرأ  تاب 
  صصصصصذا المختصصصصصصرِ  صصصصصابن الصصصصصصالح أو      ج

 
 ج

أو علوم  ،أو مصطلح الحديث أو أصول الحديث ،في علوم األثر يعني في مصطلح الحديث، يسمونه علم األثر
  ديث.الح

صصصصصصص  فصصصصصصصي علصصصصصصصوم الثصصصصصصصرِ  اواقصصصصصصصرأ  تاب 
  صصابن الصصصالح......................     ج

 
 ج

 المختصر هذه األلفية، حيث يقول: "رأو  ذا المختص"كعلوم الحديث البن الصالح،  ،يعني كمقدمة ابن الصالح
 لخصتتتتت فيهتتتتا ابتتتتن الصتتتتالح أجمعتتتته

تتتتتتتتتتتتتتت   ج  تتتتتتتتتتتتتتتتراه موضتتتتتتتتتتتتتتتعه اوزدتهتتتتتتتتتتتتتتتا علم 
 ج

 ،يعني المختصر من ابن الصالح ،فهي مختصر البن الصالح، وكالمه يشمل المختصرات المنظومة والمنثورة
الصالح، يعني كما قال في وقد بين ذلك في شرحه أنه يريد ألفيته؛ ألنها ملخصة من ابن  ،وهو في الغالب

 :مقدمتها
 لخصصصصت فيهصصصا ابصصصن الصصصصالح أجمعصصصه

صصصصصصصص   ج  تصصصصصصصصراه موضصصصصصصصصعه اوزدتهصصصصصصصصا علم 
 ج

بعضهم و أو هذه األلفية؛ ألن بعض الناس من يرجح النظم،  ،فهو يغري بقراءة كتاب علوم الحديث البن الصالح
ابن الصالح، والتدرج في قراءة هذا العلم عنى بعنى بهذه األلفية، من يرجح النثر ي  يرجح النثر، من يرجح النظم ي  

 شوفوا من صفحة كم؟  ،ودراسته تجدونه في المقدمة، مقدمة األلفية التي وضعتها
 هذه، في الورقتين من صفحة خمسة إلى ثمانية، هذا فيه التدرج في دراسة هذا العلم.

شامل و  ،ابن حجر؛ ألنه متن متينوكنت أنصح الطالب المبتدئين بالبداءة بكتاب )نخبة الفكر( للحافظ قلت: 
على أن يقرأه على أحد الشيوخ المتقنين الذين  ،لكثير مما يحتاجه الطالب في هذه المرحلة حاو   ،مختصر

من ويسمع ما سجل عليها  ،شروح وحواش تب عليها منهذه السن، ويقرأ ما ك  يحسنون التعامل مع الطالب في 
حفظ المتون المجردة كاألربعين والعمدة والبلوغ وغيرها، وال مانع أن  يكثر في هذه المرحلة مع ذلك مندروس، و 

شراف أستاذ متمكن يوجهه ويسدده، ثم بعد  امختصر   ايتمرن فيبدأ بتخريج بعض األحاديث تخريج   تحت نظر وا 
ظ ابن )اختصار علوم الحديث( للحاف :ذلك يرتقي إلى ما يناسب الطبقة الثانية، والكتاب المرشح عندي هو كتاب

وسماع األشرطة والسؤال عما يشكل، وفي  ،كثير، ويصنع فيه نظير ما صنع في النخبة بقراءة الشروح والحواشي
ثير من هذه المرحلة يبدأ بحفظ المتون بأسانيدها، ويحرص على حفظ السالسل المشهورة التي يروى بواسطتها ك

ي األسانيد من خالل كتب الرجال المختصرة وينظر ف ،ويكثر منه ،في التخريجاألحاديث، ومع ذلك يستمر 
ويعرض عمله على شيخ معروف من شيوخ الفن، ويكون عمله من  ،والخالصة ونحوها كالتقريب والكاشف

 تخريج ودراسة للتمرين ال للنشر كما يفعله بعض الطالب الذين تعجلوا النتائج ثم ندموا على ذلك.
)ألفية العراقي( الشهيرة التي نظم فيها  :الكتاب المرشح لهذه الطبقة هوثم يرتقي الطالب إلى المرحلة التي تليها و 

الحافظ العراقي علوم الحديث ابن الصالح، وزاد عليه ما يحتاجه طالب العلم مما أغفله ابن الصالح، وهذه 
 األلفية كتب لها القبول... إلى آخره.

 الكالم مفصل هناك، والسيوطي في ألفيته قال:
 تتتتتتدري منتتتتته االصتتتتتطالح اواقتتتتترأ كتاب تتتتت

 كهذه...............................   ج
 ج

 ألنها أصل ألفية السيوطي. يعني ألفية العراقي "أو أصلها"يعني ألفيته 
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................................... 
 

 كهتتتتتتتتتذه أو أصتتتتتتتتتلها وابتتتتتتتتتن الصتتتتتتتتتالح 
 ج

 .فألفية العراقي هي األصل أللفية السيوطي
 يقول:

 ري منتتتتته االصتتتتتطالحتتتتتتد اواقتتتتترأ كتاب تتتتت
 ج

 كهتتتتتتتتتذه أو أصتتتتتتتتتلها وابتتتتتتتتتن الصتتتتتتتتتالح 
 

في مواضع كثيرة مأخوذ من ألفية العراقي بحروفه، ثم يكمله  -شطر البيت كامال  - ولذلك تجد الشطر الكامل
 .وهللا أعلموطي، السي

 نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. ،وصلى هللا وسلم وبارك على عبده ورسوله


